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Lärarhandledning

”Tjuvjakten”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
Idag ska eleverna få leka detektiver och hjälpa till att lösa ett mysterium. Under 
mysteriets gång får eleverna möjlighet att öva på sina mätningsfärdigheter samt på att 
utföra enklare algebraiska uträkningar. 

Koppling till kursplaner i matematik
Övningen är kopplad till kursplanen i matematik för årskurs 4-6 i följande punkter som 
ligger under Taluppfattning och tals användning samt Geometri:

• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 
och metoder.

• Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter.

• Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel 
med vanliga måttenheter.

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Övningen går även att koppla till kursplanen för årskurs 1-3 under rubrikerna 
Taluppfattning och tals användning samt Geometri men rekommenderas framförallt till 
elever i årskurs 4-6. 
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https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#formulera_och_l%C3%B6sa_problem
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#formulera_och_l%C3%B6sa_problem
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#v%C3%A4lja_och_anv%C3%A4nda_l%C3%A4mpliga_matematiska_metoder_f%C3%B6r_att_g%C3%B6ra_ber%C3%A4kningar_och_l%C3%B6sa_rutinuppgifter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#v%C3%A4lja_och_anv%C3%A4nda_l%C3%A4mpliga_matematiska_metoder_f%C3%B6r_att_g%C3%B6ra_ber%C3%A4kningar_och_l%C3%B6sa_rutinuppgifter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Tal_i_procentform_och_deras_samband_med_tal_i_br%C3%A5k-_och_decimalform
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Rimlighetsbed%C3%B6mning_vid_uppskattningar_och_ber%C3%A4kningar_i_vardagliga_situationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#J%C3%A4mf%C3%B6relse_uppskattning_och_m%C3%A4tning_av_l%C3%A4ngd_area_volym_massa_tid_och_vinkel_med_vanliga_m%C3%A5ttenheter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#J%C3%A4mf%C3%B6relse_uppskattning_och_m%C3%A4tning_av_l%C3%A4ngd_area_volym_massa_tid_och_vinkel_med_vanliga_m%C3%A5ttenheter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Strategier_f%C3%B6r_matematisk_probleml%C3%B6sning_i_vardagliga_situationer
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Material
Till övningen behövs följande
• Penna
• Papper
• Linjal och måttband
• Miniräknare eller mobiltelefon
• Ev. En tom skål samt lite kakaopulver

Instruktioner

Om du verkligen vill engagera eleverna i den här uppgiften och skapa en extra 
spännande stämning rekommenderas att du förbereder dig enligt följande: Välj ut två 
personer i elevernas närhet som kan agera misstänkta tjuvar i Tjuvjakten. Vilka du 
väljer hänger på personernas längd. Det bör skilja ganska mycket i längd mellan de 
båda, gärna 40 cm eller mer så en av de misstänkta skulle till exempel kunna vara 158 
cm och en annan 197 cm. Om en viss längd är svår att få tag på i din närhet kan du 
självklart hitta på en misstänkt, till exempel ”vaktmästaren Jenny som är 197 cm och har 
nycklar till klassrummet”. De misstänka kommer inte att vara inne i klassrummet under 
leken men en av dem (eller du själv om ingen annan kan komma) kommer i hemlighet 
att behöva komma in en snabb sväng i klassrummet innan eleverna för att göra ett 
handavtryck någonstans i rummet. Låt den misstänkte fukta sina händer och skapa ett 
handavtryck på bordet eller en vägg med hjälp av kakaopulvret. Ställ därefter fram en 
tom skål på ett bord och vänta in eleverna.

Nu kan vi dra igång. Berätta för eleverna att du hade planerat en superrolig aktivitet för 
dem idag med en skål full av godis. Godiset hade du ställt fram igår kväll. När du kom 
hit nu på morgonen var godiset borta! Låt eleverna själva fundera en stund och se om 
de kommenterar handavtrycket. Om inte så peka på det och konstatera att ni har en 
ledtråd framför er. Den kan ni kanske använda för att få fast tjuven?

Berätta för dem att det bara finns tre personer som har haft tillgång till rummet ni 
befinner er i under natten. Det är ni själv, Misstänkt 1 och Misstänkt 2. Om ni vill kan ni 
göra profiler av de tre misstänka tillsammans på tavlan och skriva upp namn, yrke, ålder, 
längd osv.

Troligtvis kommer en del av eleverna nu att föreslå att ni helt enkelt jämför 
fingeravtrycken på ledtråden med de misstänktas men här ska ni säga att 
fingeravtrycken tyvärr är alldeles för suddiga för att använda. Ni kan heller inte bara 
jämföra handavtrycket med de misstänktas händer eftersom de inte är där just nu, men 
kanske kan ni lära er någonting annat om tjuven genom att titta på avtrycket?

Mät handavtryckets längd tillsammans med eleverna och skriv upp längden på en bit 
papper. Be nu eleverna att mäta längden på sina egna handflator. Vad händer om de 
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dividerar den egna handflatans längd med sina hela kropplängd? Om eleverna inte vet 
hur långa de är kan ni mäta dem tillsammans. Det är här viktigt att eleverna mäter båda 
längderna noggrant då även små avvikningar kan påverka utfallet i tjuvjakten. Titta 
på svaren eleverna får ihop. Alla elever borde ha fått fram ungefär samma siffra. Räkna 
gärna ut medelvärdet av alla elevernas svar för att få en bättre uppskattning av hur 
handlängd och kroppslängd förhåller sig till varandra i de allra flesta människor genom 
att addera alla elevernas svar och dividera med antalet elever.

Kan eleverna komma på ett sätt att lista ut vem tjuven är när de nu vet hur händer och 
kroppslängder förhåller sig till varandra? Vem stal godiset?

Underlag för pedagoger att få djupare förståelse för 
tjuvjakten:
Det finns en mängd olika sätt som en brottsplatsundersökare kan använda sig av hand-, 
finger-, läpp- eller fotavtryck från brottsplatser. I den här övningen använder vi oss av 
ett matematiskt samband som förekommer naturligt hos de flesta människor. Det är 
nämligen så att vi människor, oavsett längd eller bredd, har ett antal proportionerliga 
egenskaper. En av dessa egenskaper är att om vi dividerar längden på våra handflator 
med vår kroppslängden så kommer vi alla, oavsett storlek, få fram ungefär samma siffra. 
Denna siffra brukar hamna kring 0,10. Testa gärna detta med din egen hand och längd 
för att se så att det stämmer. Vi tar ett exempel:

Person X har en längd på handflatan som är 17 cm. Personens kroppslängd är 168 cm. 
Sambandet blir då enligt följande:

Handflatans längd (cm)

Kroppens längd (cm)

17

168
= = 0,10

Eleverna som deltar i denna övning kommer att få utföra samma beräkning med sina 
egna mätvärden och förhoppningsvis, om de mäter noggrant, kommer de alla att få fram 
resultat som ligger nära 0,10. 

För att vara så exakta som möjligt rekommenderas här att ni sedan tillsammans räknar 
ut medelvärdet på de siffror som era elever själva har räknat ut och fortsatt använder 
er av det medelvärdet så att ingen elevs utstickande värde påverkar nästa uträkning 
alltför mycket. Räkna ut medelvärdet genom att addera alla elevers tal tillsammans och 
dividera med antalet elever. Här följer ett exempel på hur ni kan räkna:

Vi antar att 12 elever deltar i övningen. Efter att de själva har mätt längden på sina 
handflator och dividerat med deras kroppslängder får de tolv eleverna följande svar:

0,10 ; 0,12 ; 0,09 ; 0,10 ; 0,13 ; 0,08 ; 0,07 ; 0,12 ; 0,11 ; 0,10 ; 0,11 ; 0,09

Nu räknar vi ut medelvärdet av dessa värden:
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Medelvärdet  =
Summan av alla resultat

Antalet deltagare

0,10+0,12+0,09+0,10+0,13+0,08+0,07+0,12+0,11+0,10+0,11+0,09

12

Medelvärdet av de 12 elevernas mätningar är alltså 0,10. 

Nu ska vi använda oss av detta värde för att försöka hitta godistjuven. Vi tittar på det 
ursprungliga sambandet igen:

= = 0,10

Handflatans längd (cm)

Kroppens längd (cm)

20

0,10

Handflatans längd (cm)

0,10

= 0,10

= 200 cm

Kroppens längd =

Handflatans längd (cm) = 0,10 * Kroppens längd (cm)

Handflatans längd finns ju i avtrycket och den har eleverna redan mätt upp. Siffran 0,10 
har vi såklart också eftersom vi gemensamt kommit fram till att oavsett hur stor eller 
liten man är, blir denna siffra alltid densamma i sambandet. Vad vi inte vet är tjuvens 
längd. Vi stuvar om lite i sambandet ovan:

Om handflatans längd exempelvis är 20 cm blir resultatet då enligt nedan:

Aha! Den skyldige har alltså i det här fallet en kroppslängd på ca 200 cm!

Förslag på utveckling av övningen

Ta gärna detta mysterium ett steg längre genom att utse en av eleverna till 
brottsplatsundersökare. Denne elev får gå ut ur rummet en liten stund medan de andra 
förbereder fortsättningen på Tjuvjakten. När brottsplatsundersökaren har lämnat 
rummet ska de andra eleverna utse en elev som kommer att få leka tjuv. Denne elev ska 
doppa sitt finger i kakao och göra ett tydligt fingeravtryck någonstans i närheten av den 
plats där eleverna befinner sig. 
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Nu kan brottsplatsundersökaren släppas in i rummet igen. Informera denne om att ett 
brott nyligen har begåtts och att den skyldige har lämnat ett fingeravtryck efter sig 
någonstans i närheten. Brottsplatsundersökarens första uppgift är nu att försöka hitta 
fingeravtrycket. Låt brottsplatsundersökaren leta runt ett tag själv efter fingeravtrycket. 
De andra deltagarna får gärna ge ledtrådar i form av ”varmt eller kallt” eller ”fågel, fisk 
eller mittemellan”. 

När avtrycket är hittat ska brottsplatsundersökaren första lista ut vem fingeravtrycket 
tillhör. Låt samtliga deltagare i rummet doppa samma finger som ”tjuven” i kakao och 
göra ett fint och tydligt fingeravtryck på en bit vitt papper. Brottsplatsundersökaren kan 
nu jämföra elevernas fingeravtryck med det som hittades på ”brottsplatsen” tills dess att 
en ”skyldig” kan identifieras. Låt gärna eleverna turas om att vara brottplatsundersökare.

Dela med er!

Hur ser det ut när ni gör övningen på fritids, i klassrummet eller hemma? Fota och 
filma gärna! Kommentera på www.matteboken.se/beppematik/tjuvjakten eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
www.matteboken.se/beppematik/tjuvjakt

